
  
Aphaia Ltd 
Eagle House 
163 City Road 
Shoreditch 
London EC1V 1NR, UK 
www.aphaia.co.uk   
VAT Reg. No. GB 998 5512 56                                                                        

 

 

MNENJE GLEDE PREDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA Z RADIOFREKVENČNIM 

SPEKTROM 2021–2023 AGENCIJE RS ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE 

 

pripravljeno za Ario d.o.o. 

 

 

Po pregledu predloga Strategije upravljanja z radiofrekvenč nim spektrom 2021–2023 

podajamo spodnje ugotovitve in predloge: 

 

Najprej ugotavljamo, da je graf glede upadanja s tevila MMDS priključ kov (Slika 5) 

zavajajoč , saj se os y zač ne pri 6000. Kljub temu trz ni poloz aj za BWA/MMDS storitve 

nikakor ni ugoden, saj te tako po najvis jih hitrostih kot tudi z vidika perčepčije kot 

brezz ič ne storitve ne morejo enakopravno tekmovati s FTTH res itvami, ki so pogosto 

subvenčionirane z javnimi sredstvi. Pri tem pa ostajajo ključ en nač in zagotavljanja 

s irokopasovnega dostopa na ruralnih območ jih za nezanemarljivo s tevilo gospodinjstev 

v severovzhodni Sloveniji. 

 

V navedeni poloz aj je Agenčija s e dodatno posegla z zahtevano selitvijo BWA/MMDS 

sistemov z 12 GHz na 10 GHz. Kljub spornosti navedene selitve z vidika nač ela 

sorazmernosti je Ario d.o.o. kot prizadeti operater zahtevani selitvi sledil ter potrebno 

opremo posebej za navedeni namen razvil skupaj z dobaviteljem Globtel. To je za Ario 

predstavljalo pomembno investičijo, z bremenom katere je bila Agenčija seznanjena. 

 

V luč i navedenega tako izraz amo preseneč enje nad navedbo, da "proizvajalči opreme te 

ne bodo razvijali samo za slovenski trg", saj se je prav to za storitve Ario v preteklosti z e 

zgodilo. Tej ugotovitvi je treba nujno prilagoditi vsebino "Akčije 11": V č asovnem 



 

                                                                              
 

obdobju 2021 - 2023 spremljati razvoj na trgu in po potrebi preverjati interes za 

morebitni javni razpis v 10 GHz in 12 GHz."  

 

Prvič , Agenčija naj v prvi vrsti ugotovi in pripozna zgoraj navedena dejstva glede 

dosedanjega razvoja na trgu BWA/MMDS. S ele na tej osnovi bo spremljanje razvoja na 

trgu v letih 2021-2023 sploh smiselno. Medtem ko standardne opreme za navedene 

pasove ni na voljo, je v zvezi z nač rti za prihodnost nujno treba upos tevati dosedanje 

investičije operaterjev v posebej razvito opremo, ki so, kot navedeno zgoraj, v veliki meri 

temeljile na viziji, ki jo je podalo nekdanje vodstvo Agenčije. 

 

Drugič , Ario je navedeno vizijo v praksi uresnič eval v smislu dejanskega pokrivanja 

ruralnih območ ij v severovzhodni Sloveniji s s irokopasovnim signalom. Agenčija pa po 

drugi strani v novem dokumentu vidi morebitno bodoč o uporabo pasov 10 in 12 GHz 

zgolj v smislu povsem hipotetič ne uporabe teh pasov za 5G omrez ja, č eprav tovrstna 

uporaba niti v tehnolos kem niti v primerjalnopravnem smislu zaenkrat ni predvidena, 

predvsem pa trenutno oprema za te potrebe ne obstaja. Prav tako ni jasno, ali bi taka 

uporaba lahko v smislu čene in kakovosti nadomestila fiksni s irokopasovni dostop kot 

del ponudbe mobilnih operaterjev, saj doslej za kaj takega na trgu ni dokazov. 

 

Glede na to predlagamo, naj Agenčija namesto hipotetič nega spremljanja alternativne 

uporabe frekvenč v svoji Akčiji 11 predvsem zapis e strates ko potrebo po ohranitvi 

dosedanje uporabe pasov 10 in 12 GHz za pokrivanje podez elja na vseh območ jih, kjer 

zmogljivejs e alternative ne obstajajo. S ele sekundarno je smiselno zapisati, da bo 

Agenčija spremljala razvoj tehnologije in glede na to v prihodnosti predvidela  moz nosti 

alternativne uporabe navedenih frekvenč za tehnologijo 5G ali druge namene. 
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